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؛یطيل هفته تع٣همزمان با آغاز به آار شورا پس از   

 
 اعتراض آارگران به شهرداری منطقه يك به شورا آشيده شد

 
 ورماه هشتاد و پنجيشهرنهم                                                                     فهميه خضر حيدر                    

 
  

   :اعتماد ملی
ا تشكيل شد   هفته٣پس از تعطيالت طوالنی مدت ی و هفتمين جلسه علنی شورا شهر تهران در حال و پنجاه  دويست  

جلسه حضور نداشت، برخی اعضای شورا نيز ه ظاهرا به دليل سفر به لبنان در آآه عالوه بر رئيس شورای شهر

.غايب بودند  

دار شورای شهر پايتخت آه در آستانه پايان آار شورای دوم به تازگی رياست ستاد  آشتيانی خزانه  اميررضا واعظ

غيبت  برزيلبه آشورشده است به دليل سفردار دولت اصولگرايان عهدهندهی خروج خودروهای فرسوده را درساما

اعضای غايب جلسه علنی ديگرج مشرف شده بود ازحبه سفرشجو هم آه ظاهرا برای چندمين بارخسرو دانداشت و

دبير هيات در اين ميان اما غايب بزرگ و هميشگی شورای شهر تهران، مسعود زريبافان . شورای شهر بودديروز

های  چند هفته تعطيلی نيز در شورا حاضر نشد و ترجيح داد تا هفته دولت را هم مانند هفتهدولت بود آه حتی پس از

.نار دولتمردان اصولگرا باشدديگر در آ  

 

 حقوق ضايع شده آارگران شرآت برق در منطقه يك
 

شان طرح مشكالتوبا اعضای شورای شهرخواهان ديداراض آارگران شرآت برق آه به اصرارصدای اعتروسر

عمران  و  صحن شورا تجمع آرده بودند، حسن زياری رئيس آميسيون توسعه سالن عمومی بيرون ازدر  وبودند

.رسيدگی آند شورای شهر تهران را از جلسه علنی شورا بيرون آشاند تا به درخواست آنها  

 جلسات شورا در   با حضور پشت درهای سالن  برق  نفر از اعضای تعاونی مسكن آارگران شرآت٣٠نزديك به 

 اين مشكالت شهردار متخلف حالی با صدای بلند به بيان مطالبات خود پرداختند آه زياری معتقد بود مسبب اصلی

.منطقه يك تهران است  

تجمع اعتراضی ديروز در شورای شهر در تشريح آنچه در تعاونی مسكن  از آارگران حاضر در خو يكی سعيد نيك

هايی   تعاونی آارگران شرآت برق تهران اعالم آرد آه زمين١٣٧٧سال در" : شرآت برق اتفاق افتاده است، گفت

  درصد آارگران ٩٩به دنبال اعالم اين خبر . خواهد آرد خريداری آرده و بين آارگران تقسيم  لی در آامرانيه شما

 



 

آنندگان زمين  شرآت برق تهران خانه و زندگی خود را فروختند و با پرداختن تمام دارايی خود در ليست دريافت

."نام آردند ثبت  

 ٦٥٠تهران يك ميليارد و هرداری آقای آرباسچی دردوره ش يعنی در١٣٧٩سال در" : خو همچنين توضيح داد نيك

 ١٣٨٠ مسكونی در زمين آامرانيه آغاز شود اما از اواخر سال   واحدهای ميليون تومان پول تراآم داديم تا ساخت

 واحدهای   بودند ساخت ون جديد مجوز گرفتهقان پيش از  شد و با وجود آنكه آارگران صدور مجوز تراآم ممنوع

." تعويق افتادمسكونی آنها به  

نام  حتی فرش خود اقدام به ثبتها با فروش طال، جواهرات، خانه و گفته آارگران معترض شرآت برق آه اآثر آنبه

با ساز چند برج  روشن شده است آه   متعدد آارگران های  با پيگيری اند سرانجام ليست تعاونی شرآت برق آردهدر

 آارگران شرآت  مسكن  ساخت  تهران دارند، جلوی كر شهرداری منطقه يها و روابطی آه د نفوذ با توجه به البی

.اند برق را گرفته  

به صدور مجوز   با تخلف از قوانين ناظر بر ساخت و ساز شهری اقدام   منطقه يك حالی است آه شهرداری اين در

اند، آارگران شرآت  شدهزمين مذآور آرده است و به اين ترتيب تنها آسانی آه در اين ميان متضرر گودبرداری در

.برق تهران هستند  

 و امضای رئيس  به موافقت  را منوط  واحدهای مسكونی  صدور مجوز ساخت يك اما از آنجا آه شهرداری منطقه 

ول رسيدگی به تخلف خود دانسته است ئ و به اين ترتيب شورا را مس  و عمران شورای شهر آرده آميسيون توسعه

خبرنگاران حاضر در شورا   خواست  و عمران شورای شهر تهران آه به در عهتوس حسن زياری رئيس آميسيون 

آمدگويی به آارگران از عملكرد شهرداری منطقه   بود با خوش جلسه را ترك آرده و در جمع معترضان حاضر شده

 و ام و نه به خاطر سر  در ميان شما حاضر شده من برای رسيدگی به مشكالت مردم" : يك ابراز تاسف آرد و گفت

."صدای ناشی از تجمع  

  :اند ادامه داد اينكه آارگران با آمدن به شورا در واقع به خانه خودشان آمدهاو با تاآيد بر

 ساخت   اجازه  تنها  و براساس قانون  داشته است  و در واقع رای باغ اين زمين دارای آاربری مسكونی نبوده" 

نشوند ن شرآت برق متضرر درصد باغ به صورت دو طبقه را داشته اما شورا برای اينكه آارگرا١٠ رمسكونی د

بپذيريمرا نيز درصد ساخت و ساز٤٥حتی بنده پيشنهاد دادم آه تا  درصد را نيز مصوب آرد و٣٠اجازه ساخت تا   

 ٨ تا ٧سوی من حالی آه اين پيشنهاد ازشيطنت دروالن منطقه يك شهرداری با ئدافع اين پيشنهاد هم هستم اما مسو م

.اند قا در تعطيالت شورا نامه مربوط را فرستادهماه پيش مطرح شده بود، دقي  

جمع آارگران معترض شرآت برق تهران قول وسعه و عمران شورای شهر تهران دربا وجود اين رئيس آميسيون ت

.داد آه مشكل آارگران را تا اول هفته آينده حل آند  

اين اتفاق در   ":  توضيح داد های مناطق  اریدرباره تخلفات شهرد ها  پاسخ به خبرنگاران رسانهزياری همچنين در

كنند به گودبرداری ميو توافق اوليه آغاز صرفا براساس روابطومجوزافتد و پيمانكاران بدون صدور  میاآثر مناطق  

 



 

 آارگران و آارمندان  آنند و اآثرا هم ای مردم حق ايجاد میهای مناطق با چنين تخلفی بر و به اين ترتيب شهرداری

."شوند فروشند و به اميد زندگی بهتر درگير اين مشكالت می  زندگی خود را میخانه و  

مثال اين برج اصال بدون پروانه است " : او در ادامه توضيحات خود به برج اداری خيابان دماوند اشاره آرد و گفت

."و از اين قبيل موارد فراوان وجود دارد  

اين در حالی . حال منشا تاثيری نبوده است ه قاليباف نيز گزارش شده اما تابههای زياری اين موارد تخلف ب بنا بر گفته

 تعاونی   مسكونی ساخت واحدهای سال است درگير٩شان آه  های  و خانواده  تهران برق  آارگران شرآت است آه

 تهران  لف مخت  در مناطق  چنين مشكالتی  با هستند آه يك گروه از شهروندانی مسكن واقع در آامرانيه هستند تنها 

.دست به گريبانند  

  


